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W listopadzie br. obserwowano spadek  
produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji 
budowlano montażowej w porównaniu  
z analogicznym miesiącem ub. roku. Liczba 
mieszkań oddanych do użytkowania spadła. 
W pozostałych podstawowych obszarach  
gospodarki odnotowano poprawę sytuacji 
w stosunku do analogicznego miesiąca 
ub. roku. 

 

W listopadzie br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe w stosunku 
do analogicznego miesiąca ub. roku (o 2,3%). Wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku 
zanotowały m.in. przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i tech-
niczną (o 46,5%) oraz w zakresie budownictwa (o 10,9%), transportu i gospodarki magazyno-
wej (o 10,2%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,4%).  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było o 4,6% wyższe 
niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w skali roku zaob-
serwowano w większości rodzajów działalności, w tym m.in. w sekcjach: działalność profesjo-
nalna, naukowa i techniczna (o 20,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 9,9%), budownictwo 
(o 8,4%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 5,5%).  
 
Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 4,6% niższa w porównaniu  
z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych).  
 
Przedsiębiorstwa budowlane zanotowały w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku 
wzrost produkcji sprzedanej budownictwa o 0,7%. Produkcja budowlano – montażowa była 
mniejsza (o 4,8%) niż przed rokiem.  
  

Według wstępnych danych, w listopadzie br. oddano do użytkowania 218 mieszkań,  
tj. o 41,9% mniej niż przed rokiem (kiedy spadek wyniósł 46,3% w skali roku). Liczba oddanych 
do użytkowania mieszkań zmniejszyła się w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub 
wynajem oraz w budownictwie indywidualnym.  

 
Sprzedaż detaliczna była o 3,0% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w analogicznym 
okresie ub. roku o 15,6%). Wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano m.in. 
w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą pojazdów samochodowych, motocykli,  
części (o 26,5%), sprzedażą tekstyliów, odzieży, obuwia (o 20,7%) oraz w jednostkach prowa-
dzących sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 17,4%).  
 

W końcu listopada br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 17,9 tys., tj. mniej o 17,4% 
niż przed rokiem. Kobiety stanowiły 59,4% ogółu bezrobotnych. Najniższą stopę bezrobocia  
rejestrowanego zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,2%, wobec 2,5% przed rokiem), w powiecie 
słubickim (2,3%, wobec 2,2%), a także w Zielonej Górze (2,4%, wobec 3,5%) i w powiecie  
gorzowskim (3,4%, wobec 4,3%). 

Więcej informacji znajdą Państwo w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 
w listopadzie 2019 r.”, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze 
http://zielonagora.stat.gov.pl/ 

 

4517,18 zł  

przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie w listopadzie 

2019 r.  

 

Przeciętne zatrudnienie  
w sektorze przedsiębiorstw 

 132,3 tys. osób  

 

Produkcja budowlano-monta-
żowa (w cenach bieżących) 

126,7 mln zł 

Przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie brutto  
w sektorze przedsiębiorstw 

4517,18 zł  

Produkcja sprzedana przemy-
słu (w cenach bieżących)  

3374,3 mln zł 
 

 

Sprzedaż detaliczna  

3,0% r/r 

Mieszkania oddane  
do użytkowania  

218  

Stopa bezrobocia  
rejestrowanego  

4,7%  

http://zielonagora.stat.gov.pl/
https://twitter.com/ZielonaGoraSTAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
http://zielonagora.stat.gov.pl/

